
Gezonde huid
en vacht

Gezondheid is af te lezen aan huid en haar zeggen ze wel eens. Hoe meer 

glans en hoe voller de vacht, hoe beter de conditie van het dier. Het is de 

spiegel van het lichaam. Een gezonde huid geeft geen kriebels, is niet rood 

of warm en heeft geen wondjes. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. 

Maar als er dan toch wat aan de hand is met de huid of is de vacht dof 

of zijn er kale plekken, dan is het fijn te weten hoe je je hond of kat kunt 

ondersteunen. Van binnenuit met druppels en supplementen waarmee je 

de oorzaak aanpakt, van buitenaf met de juiste natuurlijke verzorging.

 Veilig wassen?
Bij de wisseling van de winter naar zomervacht is het belangrijk dat de dikke ondervacht wordt 
verwijderd. Een broeierige ondervacht is een aantrekkelijke broedplaats voor de mijt – zeker als 
hij na zwemmen of een wasbeurt lang vochtig blijft, en kan het de hond erg ongemakkelijk maken. 
Veel baasjes wassen hun hond met te agressieve shampoos waardoor de beschermende 
lipidelaag van de huid wordt aangetast. Humane shampoos tasten deze vetlaag aan. Beter is 
het om de hond te wassen met een speciale hondenshampoo. 

 Schone ogen
De ogen van een hond of kat kunnen door allerlei oorzaken vies worden. Belangrijk is het achter- 
halen van de bron van het ongemak. Met spoeling en druppels kunnen vieze ogen gereinigd worden. 
Pas op met gewoon kraanwater. Raadpleeg ook bij aanhoudend oogongemak altijd een dierenarts.

 Schoon!
Een goede weerstand is de basis van een gezonde huid en vacht. 
Het immuunsysteem werkt optimaal in een schoon lichaam.

PUUR Detoxi | Drainage 
Een halfjaarlijkse reiniging zorgt ervoor dat de 
afvalstoffen die door medicijnen, voeding, vervuilde 
lucht en water in het lichaam zijn opgeslagen, uit 
de organen worden verwijderd. In het weerbaar 
maken van je hond of kat is een detox- of 
drainagekuur een belangrijke eerste stap.

Vetramil Derma shampoo
Een shampoo op basis van enzymrijke honing 
die de zuurgraad van de hondenhuid niet aan-
tast. Voor honden met een geprikkelde huid. 

ESPREE Hypo allergenic 
coconut shampoo
Een reinigende lekker ruikende shampoo voor 
dieren met een gevoelige huid en vacht.

ESPREE Purr’N natural foam 
cat shampoo

ESPREE Aloe oatbath 
medicated shampoo
Geurvrije reinigende en verzachtende 
shampoo voor honden met een rode 
en gevoelige huid.

ESPREE Tea Tree & Aloe 
medicated shampoo
Met Tea Tree en Aloë vera. Ook geschikt voor 
(langharige) honden met een rode huid en 
haaruitval. Niet voor de kat. ESPREE Opti-Soothe eye wash

Een reinigende en verzorgende spoeling voor 
in de ogen. Handig om vuiligheid uit het oog te 
spoelen of met een watje rondom het oog te 
reinigen. Met Aloë vera.

ESPREE Tear stain & spot remover
Voorkomt en reinigt op een milde en veilige 
manier traanstrepen en vlekken.

Oculoheel
Verzachtende en reinigende oogdruppels 
op basis van o.a. Euphrasia officinalis 
(ogentroost).

ESPREE Tear stain wipes  
Vochtige doekjes om traanstrepen te 
verwijderen bij de hond. Speciaal afgestemd 
op de pH-waarde van de hond en veilig te 
gebruiken rondom de ogen. Niet voor de kat.

ESPREE Ear care cleaner
Maakt vastgekoekt vuil en oorsmeer los en 
normaliseert de productie van oorsmeer. 
Niet voor de kat.

ESPREE Ear care wipes

PUUR Auris | Oor
Houdt de oren preventief schoon met 
1 druppel per week in het oor. Als de oren 
vies zijn mag er tot tweemaal daags in een 
hogere dosering worden gedruppeld. 

 Schone oren en ogen
Oorsmeer en andere viezigheid kan de uitwendige gehoorgang letterlijk verstikken, waardoor 
bacteriën hun kans schoon zien. Een goede hygiëne en regelmatige controle van de oren van je 
hond of kat is de basis van een gezond oor. Bij aanhoudend oorongemak raadpleeg altijd een 
dierenarts.
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 VacciCheck
Al veel problemen met huid en vacht en 
de volgende vaccinatie komt eraan? 
Een vaccinatie kan erg belastend zijn voor 
het lichaam en huid- en vachtproblemen 
verergeren. Vraag om een VacciCheck bij 
de dierenarts om te bepalen of jouw hond 
of kat goed beschermd is en je het dier zo 
een onnodige vaccinatie bespaard.

Schuimende droogshampoo voor de kat die niet van water houdt.

Voor het schoonhouden van de uitwendige oorschelp, bij viezigheid of zand. Niet voor de kat.



 Voeding, de basis
Voeding kan een behoorlijke dwarsligger zijn als het gaat om 
een gezonde huid en vacht bij een dier. Voedingstoffen kunnen leiden 
tot een reactie in de huid. Dat kan komen door een verstoorde darmflora als gevolg van een voor 
het dier verkeerde voeding of doordat voedingsstoffen onvoldoende kunnen worden opgenomen.

 Omega olie
Dagelijks een scheutje vegetarische of visolie met omega vetzuren kan voor dieren met een 
gevoelige huid en/of een dunne vacht een welkome aanvulling zijn op het dagelijks dieet. 
De EPA- en DHA-vetzuren zorgen voor soepele celmembranen, waardoor afvalstoffen 
gemakkelijker worden afgevoerd. De olie herstelt de lipidelaag in de huid en zorgt voor het 
herstel van een gezonde huid. Bovendien werkt het positief op het immuunsysteem.

 Kriebels, om gek van te worden!
De meeste huidklachten gaan gepaard met kriebels. De oorzaken zijn legio, dus is de eerste 
uitdaging te achterhalen wat die gekmakende kriebels veroorzaakt. Soms treedt het alleen op 
in bepaalde perioden, zoals in het voorjaar met veel pollen in de lucht, of in de zomer wanneer 
vlooien en teken dieren belagen. In een broeierige vacht voelt de mijt zich thuis en ook op die 
beet kunnen honden en katten overmatig reageren. Dat geldt ook voor de steek van een mug of 
een wesp. Een dier reageert op kriebels met likken, krabben en bijten en kan zich daarmee zelf 
verwonden. De bodem voor een warme hotspot.  

Als jaarlijks in het vroege voorjaar de kriebels de kop opsteken is desensibiliseren een goede 
preventie voor je hond of kat om gemakkelijker het pollen – en insectenseizoen door te komen. 

PUUR Probiotic | Probiotica
Bevordert een gezonde darmflora en 
ondersteunt daardoor het immuunsysteem.

PUUR Derma vital | Vitaal huid & vacht

PUUR Vita-Min | Vitaminen en Mineralen
Vitaminen en mineralen verhogen de weer-
stand, activeren het immuunsysteem en zijn in 
veel gevallen een goede aanvulling op het voer.

PUUR Omega-3
Een visolie met hoogwaardige Omega-3 
gewonnen uit diepzeevissen. Bewust geen 
gekweekte zalm. Ook in de vorm van capsules 
voor een betere acceptatie. Ter preventie van 
(acute) huidongemakken.

Icelandpet Cod Oil 
Deze visolie uit 100% zuivere kabeljauw is 
verrijkt met Vitamine A en D.

Icelandpet Omega-3 Oil
Gewonnen uit ansjovis en sardientjes heeft 
deze visolie een zeer hoge concentratie 
EPA- en DHA-vetzuren en kan therapeutisch 
worden ingezet.

Doils Skin en CatOils Vital
Deze visolie heeft de hoogste concentratie 
Omega-3 en is daarom goed medicinaal in 
te zetten bij huid- en vachtongemakken. 
Dermatologisch getest.

PUUR Veg Omega
Plantaardige olie met de juiste verhouding 
Omega-3 -6-9, met onder meer Borage-  
en Teunisbloemolie met gammalinoleenzuur 
(GLA). Ondersteunt honden bij onder meer 
de vachtwisseling. Katten kunnen beter uit 
de voeten met visolie. 

PUUR Derma | Jeuk
Bij (heftige) kriebels zonder duidelijke oorzaak.

PUUR Pollen
Geeft stuifmeel, gras- en boompollen minder 
kans om het dier het leven zuur te maken.

PUUR Cteno | Huid
Wanneer er vlooien en mijten in het spel zijn en 
de hond of kat langdurig ongemak ervaart.

PUUR Apis | Allergie
Deze druppels ondersteunen een hond en kat 
bij kriebels en andere ongemakken door alle 
insectenbeten en - steken. 

STOP! Animal Bodyguard
Hét groene alternatief voor vlooien- en teken-
druppels voor hond, kat, konijn, fret, cavia en 
hamster.

ESPREE OUTdoorspray 
Een goede bescherming voor hond en baasje 
tijdens een boswandeling of op de hei.

En verder
PUUR Hotspot
Als een plek steeds roder, natter 
en viezer wordt en zich uitbreidt.  

ESPREE Hotspot foam
Koelt en verzacht de vurige 
huid voor de hond.

Vetramil Clean 
Een spoelvloeistof op basis van honing. 
Reinigt op een milde manier de beschadigde 
huid zonder te plakken, droogt in en bevordert 
het herstel. 

Vetramil honingzalf
Is goed smeerbaar en ondersteunt herstel 
van de huid. Bovendien heeft de zalf een vies 
smaakje waardoor de hond of kat minder 
geneigd is om aan de beschadiging te likken. 
Vermindert kriebels.

PUUR Calendula cream | Calendula zalf
Stimuleert het granulatieproces en zorgt voor 
een mooi herstel van de beschadigde huid.

PUUR Wound gel | Wondgel
Deze verzorgende en verzachtende gel is op 
basis van Aloë vera en Calendula en trekt snel in.

Phytonics Scar cream
Verzacht het littekengebied en zorgt voor 
oplossen van hard onderhuids bindweefsel.  

ESPREE Healing cream 3-1
De bittere smaak van deze crème voorkomt 
dat een hond of kat gaat likken, ondersteunt 
het herstel van de huid.

ESPREE Aloë vera jelly
Verzachtende en koelende gel met een hoge zuurgraad 
voor het herstel van de huid, vooral in huid 
– en lipplooien. Beschermt tegen
zonnebrand.

Vetramil Clean
Reinigt, droogt in en creëert 
een onaantrekkelijk milieu voor 
schimmels.

 Is de huid beschadigd?
Een beschadigde huid heeft verzorging nodig. Belangrijk is dat de huid schoon blijft. 
Een belangrijke maatregel is dat voorkomen moet worden dat de hond of kat zich gaat 
krabben of bijten, waardoor de beschadiging alleen maar groter wordt.

 Schimmeltje?
In een niet gezonde huid of bij een lagere weerstand kunnen schimmels gemakkelijk door de 
huid dringen. Schimmels gedijen goed op vochtige plekken, vooral huidplooien zijn er gevoelig 
voor. Belangrijk is dat je de huid schoon en droog houdt. 
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De juiste bouwstoffen voor een goede stofwisseling in de huid.


